Bobo-Dioulasso, 28 de Julho de 2016

ANUNCIO DE MANIFESTAÇÂO DE INTERESSE~
Referência: FM/TEND/ AMI/20 16/002

Recrutamento de Consultor para a avaliaçâo de um Piano de Base
Informâtico em curso e a elaboraçâo de um novo Piano de Base
Informâtico 2017-2021

Contexto e Justificacao
A Organizaçâo Oeste Africana da Saùde (OOAS)
a Instituiçâo da CEDEAO
especializada em questôes de saùde. Nesse sentido, esta encarregue de promover a
cooperaçâo e a integraçâo regionais em matéria de saùde na regiâo Oeste Africana.
Elaborou durante 0 seu segundo PIano Estratégico (2009-2013) um PIano de Base
Informàtico cobrindo 0 periodo de 2010-2014 e alargado ao ano de 2016. É esse
documento estratégico que orienta actuaimente as actividades informàticas e apoia os
diferentes programas da instituiçâo nessa matéria.
é

A CEDEAO e todas as suas instituiçôes estâo em curso de reformas institucionais corn
a reduçâo do nùrnero de direcçôes (de 6 para 4 direcçôes) no que diz respeito à OOAS.
Um facto essencial nesta reforma
a criaçâo de uma divisâo TIC e documentaçâo
ligada à Direcçâo dos Serviços Internos (anteriormente DAF: Direcçâo Administraçâo
e Finanças) desde 1 de Abril de 2016. Antes desta data, a equipa de informâtica estava
Iigada ao Departamento de Pesquisa e Sistema de Informaçâo Sanitâria corn algumas
actividades dependentes da DAF.
é

As actividades da equipa de informàtica sâo caracterizadas até entâo por actividades a
favor:
• do desenvoivimento da informàtica interna: infra-estrutura informàtica (material,
software, rede local e internet, segurança);
• da disponibilizaçâo de plataformas de partilha de informaçâo: portal web de
aplicaçôes para 0 sistema de informaçâo sanitària sub-regional, do sitio web da
OOAS, bibliotecas virtuais, etc.
• de apoio aos Ministérios da Saûde dos paises membros da CEDEAO: elaboraçâo
do pIano regional da telessaûde, apoio dos paises à elaboraçâo ou
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implementaçâo do seu plano nacional da telessaùde,
completos de videoconferência.

concessâo de equipamentos

Mais especificamente,
a implementaçâo
dos projectos inscritos no PBI anterior
permitiu iniciar 0 estabelecimento
e a garantia de infra-estruturas
e sistemas, a
interconexâo por fibra ôptica dos edificios que albergam os diferentes departamentos
da OOAS. Permitiu também a implementaçâo de novas aplicaçôes ou a actualizaçâo de
aplicaçôes existentes, 0 estabelecimento de um sistema de comunicaçâo completa de
videoconferência entre a OOAS, os paises bem coma os parceiros.
Apesar dessas realizaçôes e dos progressos consideràveis registados, varias questôes
estratégicas e desafios fundamentais permanecem por ultrapassar. É neste âmbito que a
OOAS tenciona recrutar um Consultor para a avaliaçâo do PIano de Base Informàtico
em curso e a elaboraçâo de um nova PIano de Base Informàtico 2017-2021.

Tarefas do Consultor
A missâo do Consultor consiste em executar principalmente
fim de cada tarefa, deve-se fomecer resultados.
•
•
•
•
•
•
•
•

o

as seguintes

Preparar orientaçôes da missâo
Fazer a analise critica da situaçâo informatica actual incluindo
Fazer 0 balanço das melhores pràticas
Recolher as necessidades técnicas e laborais
Definir os eixos estratégicos
Elaborar 0 PIano de Base Informàtico
Estabelecer um macro planeamento e alocaçâo de recursos
Redigir 0 PIano de Base Informàtico

prazo mâximo

de execuçâo

previsto

para as referidas

0

prestaçôes

acçôes: No

PBI

é

de dois (02)

meses.
A OOAS convida os consultores
serviços

acima descritos.

elegiveis a manifestar

Os Consultores

interessados

0

seu interesse em prestar os

devem fomecer

informaçôes

necessârias e uma experiência
relevante (documentaçâo
sobre a firma e seus dominios de competências,
referências concernentes à execuçâo de contratos anàlogos) para a execuçâo dos
serviços. As referências devem ser obrigatoriamente acompanhadas de paginas de
apresentaçâo
e de assinatura de contratos ou de certificados de boa conclusâo.
Um quadro recapitulativo dessas referências deve realçar necessariamente
0
objecto da missâo, a morada do cliente, 0 montante da actividade, 0 ano de
realizaçâo,
a duraçâo da missâo. Estes critérios serâo levados em conta no
estabelecimento da lista restrita.

demonstrando

que

possuem

as

qualificaçôes
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Um consultor sera seleccionado seguindo 0 método de selecçâo
qualificaçôes de consultores tal coma descrito no Côdigo de Aquisiçâo
(em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2014).

baseado nas
da CEDEAO

Os Consultores interessados podem descarregar os TDR no sitio web da OOAS na
seguinte morada: www.wahooas.org
Os Consultores interessados podem igualmente obter informaçôes adicionais relativas
aos documentos de referência na morada abaixo e nos dias e horàrios ùteis (segunda a
sexta das 08 às 16 horas).
As manifestaçôes de interesse escritas corn a mençâo em objecta e ou no envelope
"Recrutamento

de Consultor

para a avaliaçâo de um Piano de Base Informàtico

em curso e a elaboraçâo de um novo Piano de Base Informâtico 2017-2021"
podem ser recebidas pelo correio postal ou correio electrônico indicados abaixo 0 mais
tardar até quinta-feira 9 de Agosto de 2016 às Il horas GMT.

Organizaçâo Oeste Africana da Saûde 01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
Burkina Faso
Telefone: (226) 20 97 57 75/ 20 97 00 97
Fax: (226) 20 97 57 72
Correio electrônico: offres@wahooas.org
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